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                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

         PROCESUL VERBAL 

 

al şedinţei comisiei din data de 6 octombrie 2021 
 

Pe data de 6 octombrie 2021, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor care s-a desfășurat în sistem mixt, cu 

prezență fizică și on-line. Comisia a avut următoarea ordine de zi:  

1.      Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperaţiei 

agricole nr.566/2004 (PL-x 364/2021).   

2.      Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.101/2016 privind 

remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (PL-x 367/2021).  

3            Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (PL-x 368/2021). 

4.          Proiect de Lege pentru modificarea art.1062 din OUG nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PL-x 371/2021). 

5.           Proiect de Lege privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din medii 

defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar 

pentru procurarea de produse de igienă (PL-x 372/2021). 

6.         Proiect de Lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii  (PL-x 373/2021). 
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7.          Proiect de Lege pentru completarea art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii (PL-x 376/2021). 

8.            Propunere legislativă privind unele măsuri administrative şi fiscale din starea de 

urgenţă (PL-x 377/2021). 

9.           Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de Urgenţă nr.24 din 5 

martie 2008, privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (PLx 309/2021). 

10.         Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educaţia 

naţională (PLx 315/2021). 

11.      Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare (PLx 316/2021). 

12.       Propunere legislativă privind unele măsuri de informatizare în domeniul educaţiei 

(PLx 317/2021). 

13.      Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2021 

privind aprobarea şi implementarea Programului naţional de suport pentru copii, în contextul 

pandemiei de COVID-19 - "Din grijă pentru copii" (PLx 379/2021). 

14.       Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2021 

pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLx 

396/2021). 

15.       Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2021 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2019 pentru 

aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri 

colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru 

care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune 

necompetitive în perioada 2019-2024, precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 

Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de 

seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene (PLx 385/2021). 

16.       Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2021 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art.299 alin.(4) 

din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale (PLx 390/2021). 

17.       Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021 

privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, 
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verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a 

facilita libera cir (PLx 393/2021). 

18.          Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii (PLx 397/2021). 

19.        Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PLx 398/2021). 

20.       Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor 

administrative de soluţionare a cererilor aflate pe rolul comisiilor judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii 

cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 

Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii 

nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 

proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul 

Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate 

şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte normative (PLx 

400/2021). 

21.          Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului 

Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic (PLx 401/2021). 

22.        Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 402/2021). 

23.            Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică (PLx 403/2021). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 26 deputaţi din numărul total de 26. Astfel, au 

fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, Cătălin-Zamfir Manea, Simona-Maya Teodoroiu, 

Daniel-Florin Ghiţă, Mirela Elena Adomnicăi, Alexandru-Ioan Andrei, Eugen Bejinariu, Ilie-

Alin Coleşa, Romulus-Marius Damian, Cristina-Elena Dinu, Gál Károly, Maria-Gabriela Horga, 

Cristian-Paul Ichim, Jaro Norbert Marşalic, Diana-Olivia Morar, Eliza-Mădălina Peţa-

Ştefănescu, Mircea Roşca, Sas Lóránt-Zoltan, Ionel Stancu, Elena Stoica, Dan Tanasă, Eugen 

Terente, Cristina Agnes Vecerdi și Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă. 

Au absentat domnii deputați: Dragoş-Cătălin Teniţă - din Grupul parlamentar al USR și 

Kulcsár-Terza József-György - din Grupul parlamentar al UDMR. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein - preşedintele comisiei 
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La lucrările comisiei a participat - pentru punctul 17 de pe ordinea de zi - dl Gheorghe 

Lăcătușu, consilier la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar în calitate de inițiator – 

pentru punctul 21 de pe ordinea de zi - dl deputat Andi-Gabriel Grosaru. 

La lucrările comisiei au participat ca invitați - pentru punctul 11 de pe ordinea de zi - 

următorii domnul Eugen Lucan - Asociaţia “Angel”, Victor Alistar - Asociația “Transparency 

International”, Dr. Anca Nițulescu – de la organizația “Medici pentru consimţământ informat”, 

Av. Marina Ioana Alexandru – de la “Asociaţia juriştilor pentru apărarea drepturilor şi 

libertăţilor”, domnul George Stoian - din partea “Asociaţia Pro-decizii Informate”, doamna 

Cristiana Matei – de la Asociația “Eduards” și dna Av.Elena Radu – de la “Coaliția pentru 

apărarea statului de drept”. 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 2 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 3 a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 4 a fost amânat pentru o săptămână. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 6 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 7 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 9 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 10 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 13 a fost scos de pe ordinea de zi, Camera Deputaţilor 

fiind desesizată cu proiectul respective, ce urmează sî fie dezbătut la Senat – ca primă Cameră 

sesizată. 

Proiectul de lege de la punctul 14 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 15 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 16 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 17 a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 18 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 19 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 20 a fost avizat negativ cu majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 21 a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 22 a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi. 
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Propunerea legislativă de la punctul 23 a fost avizată negativ cu majoritate de voturi 

 

 

 

 

 

                                        Președinte 

 

                                         deputat Ibram Iusein 

 

 

 

 

    

Întocmit: consilier parlamentar Valentin Gheorghiu 


